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INVESTIMENTOS NA  
TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS AGRICOLAS 
                                    MEDIDA 3 - VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

AVISO Nº 06 / AÇÃO 3.3 / 2018 

 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

Portaria n.º 230/2014, de 11 de novembro, alterada pela Portaria nº 301-B/2016, de 30 de Novembro e pela Portaria 
nº 46/2018, de 12 de Fevereiro. 

 
BENEFICIÁRIOS  

Pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícola. 

 

TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES A APOIAR  

1) Incidam sobre a conservação, preparação e comercialização ou transformação de produtos agrícolas, cujo 

produto final resultante seja um produto agrícola;   
 
2) Os projetos de investimento deverão enquadrar-se numa das seguintes dimensões de investimento: 

• Investimento  total  superior  a  200.000,00 euros e igual ou inferior a 4.000.000; 

• Investimento  total  superior  a  200.000,00 euros, quando desenvolvido em explorações agrícolas em que a 

matéria-prima é maioritariamente proveniente da própria exploração; 

• Investimento  total  superior  a  200.000,00 euros, quando desenvolvido por agrupamentos ou organizações 

de produtores reconhecidos. 

Não são abrangidos pelos apoios previstos os seguintes investimentos: 

• Relativos à transformação e comercialização de produtos agrícolas provenientes de países terceiros; 

• Relativos ao comércio a retalho; 

• Relativos à armazenagem frigorífica dos produtos, na parte que exceda as capacidades necessárias ao 

normal funcionamento da unidade de transformação; 

• Relativos à utilização de subprodutos e resíduos agro- pecuários tendo em vista a produção de energias 

renováveis, na parte que excede as capacidades provenientes do normal  funcionamento  da  atividade  

objeto  de apoio. 
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OBJETIVOS  

• Promover a expansão e a renovação da estrutura produtiva agroindustrial, potenciando a criação de valor, a 

inovação, a qualidade e segurança alimentar, a produção de bens transacionáveis e a internacionalização 

do setor; 

• Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas 

ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 

 
PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE ACESSO  

• Encontrarem-se legalmente constituídos; 

• Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, diretamente relacionadas 

com a natureza do investimento; 

• Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal, a segurança social e 

entidades financiadoras (FEADER, FEAGA, etc.); 

• Deterem um sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos termos da legislação em vigor; 

• Possuir situação económica e financeira equilibrada, com uma autonomia financeira pré-projeto (ano 

anterior ao da apresentação da candidatura) igual ou superior a 20%; 

• Os projetos de investimento deverão ter início após a data de apresentação da candidatura; 

• Os prazos máximos para os beneficiários iniciarem e concluírem a execução física e financeira das 

operações são, respetivamente, de 6 e 24 meses contados a partir da data de submissão autenticada do 

termo de aceitação; 

• Assegurem, quando aplicável, as fontes de financiamento de capital alheio; 

• Evidenciem viabilidade económica e financeira; 

• Apresentem coerência técnica, económica e financeira. 

 
DESPESAS ELEGÍVEIS  

1) Bens imóveis — Construção e melhoramento, designadamente: 

• Vedação e preparação de terrenos; 

• Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a desenvolver; 

• Adaptação de instalações existentes relacionada com a execção do investimento; 

2) Bens móveis — Compra ou locação — compra de novas máquinas e equipamentos, designadamente: 

• Máquinas  e  equipamentos novos, incluindo equipamentos informáticos; 

• Equipamentos de transporte interno, de movimentação de cargas e as caixas e paletes com duração de 

vida superior a um ano; 

• Caixas isotérmicas, grupos de frio e cisternas de transporte, bem como meios de transporte externo, 

quando estes últimos sejam utilizados exclusivamente na recolha e transporte de leite até às unidades de 

transformação; 

• Equipamentos sociais obrigatórios por determinação da lei; 

• Automatização de equipamentos já existentes na unidade; 

• Equipamentos não diretamente produtivos, nomeadamente equipamentos visando a valorização dos 

subprodutos e resíduos destinados à produção valorização energética e equipamentos de controlo da 

qualidade. 

3) As despesas gerais — nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, software 
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aplicacional, propriedade industrial, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de 

viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura, engenharia associados aos investimentos, até 5 % do custo 

total elegível aprovado das restantes despesas. 

 

Limite à elegibilidade:  

• As despesas de elaboração e acompanhamento da candidatura, diagnósticos, estudos de viabilidade e 

similares estão limitadas a 2 %, em investimentos até 250 mil euros de despesa elegível apurada na 

análise, e a 1 % na parte do investimento que ultrapassa aquele montante, até ao limite de 10 mil euros no 

total. 

• As despesas elegíveis com construções não podem ultrapassar 35 % da despesa total elegível do projeto 

apurada na análise. 

 
DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS 

• Bens de equipamento em estado de uso; 

• Compra de terrenos e compra de prédios urbanos, sem estarem completamente abandonados, com vista à 

sua reutilização na mesma atividade; 

• Obras provisórias não diretamente ligadas à execução da operação; 

• Despesas em instalações e equipamentos financiadas através de contratos de locação financeira ou de 

aluguer de longa duração, salvo se for exercida a opção de compra e a duração desses contratos for 

compatível com o prazo para apresentação do pedido de pagamento da última parcela do apoio; 

• Meios de transporte externo, exceto os previstos na alÍnea b) do ponto anterior; 

• Equipamento de escritório e outro mobiliário exceto equipamentos de telecomunicações, de laboratório, de 

salas de conferência e de instalações para exposição, não para venda, dos produtos dentro da área de 

implantação das unidades; 

• Trabalhos de arquitetura paisagística e equipamentos de recreio, tais como arranjos de espaços verdes, 

televisões, bares, áreas associadas à restauração, etc., exceto os previstos na alínea b) do ponto anterior; 

• Substituição de equipamentos, exceto se incluir a compra de equipamentos diferentes, quer na tecnologia 

utilizada, quer na capacidade absoluta ou horária; 

• Infraestruturas de serviço público, exceto se servirem e se localizarem junto da unidade e forem da 

exclusiva titularidade do beneficiário; 

•  Investimentos diretamente associados à produção agrícola com exceção das máquinas de colheita, 

quando associadas a outros investimentos; 

• Componentes do imobilizado incorpóreo, tais como despesas de constituição, de concursos, de promoção 

de marcas e mensagens publicitárias; 

• Juros durante a realização do investimento e fundo de maneio; 

• Custos relacionados com contratos de locação financeira como a margem do locador, os custos do 

refinancia- mento dos juros, as despesas gerais e os prémios de seguros; 

• Despesas de pré-financiamento e de preparação de processos de contratação de empréstimos bancários e 

quaisquer outros encargos inerentes a financiamentos; 

• Indemnizações pagas pelo beneficiário a terceiros por expropriação, por frutos pendentes ou em situações 

equivalentes; 

• Honorários de arquitetura paisagística; 

• Despesas notariais, de registos, imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis; 

• Contribuições em espécie; 
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• IVA; 

• Despesas realizadas antes da data de apresentação das candidaturas, exceto as referidas no ponto 

Condições de Acesso. 

• Bens cuja amortização a legislação fiscal permita ser efetuada num único ano;  

• Despesas com pessoal, inerentes à execução da operação, quando efetuada por administração direta e 

sem recurso a meios humanos excecionais e temporários; 

• Despesas que resultem de uma transação entre cônjuges, parentes e afins em linha reta e até ao terceiro 

grau da linha colateral, entre adotantes e adotados e entre tutores e tutelados, entre uma pessoa coletiva e 

uma entidade que detenha, de forma direta ou indireta, mais de 50 % do respetivo capital ou entre pessoas 

coletivas cujo capital seja detido, de forma direta ou indireta, em mais de 50 % pela mesma entidade.  

 

TIPO E NÍVEL DE APOIO  

O apoio é concedido sob a forma de:  

• subvenção não reembolsável para os investimentos elegíveis até 1 milhão de euros, e  

• subvenção reembolsável para a parte do investimento elegível que ultrapasse aquele valor. 

 
 
     O montante máximo elegível é de 10 milhões de euros, por beneficiário, no período de vigência do PDR2020.  

Nível de Apoio 

Taxa Base 

30% Regiões menos desenvolvidas 

20% Outras regiões 

Majorações 

10% Projetos promovidos por organizações ou agrupamento de produtores 

20% 
Investimentos a realizar pelas organizações ou agrupamentos de produtores no 

âmbito de uma fusão 

10% Operações no âmbito da PEI 

Taxa Máxima 

Regiões menos desenvolvidas: 45% 

Outras regiões:35% 

     Redução de 15% do nível de apoio aplicável à parte do investimento elegível que ultrapassar 1 milhão €. 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS  

• Candidatura apresentada por agrupamento ou organização de produtores reconhecidos no sector do 

investimento;  

• Eficiência energética ou energias renováveis;   

• Intervenções relacionadas com processos de redimensionamento ou de cooperação empresarial;  

• Criação de novos postos de trabalho; 

• Comercialização e transformação de produtos com denominação de origem protegida  

(DOP), indicação geográfica protegida (IGP) ou modo de produção biológico (MPB); 

•  Inovação e qualidade;   

• Localização dos investimentos;   

• Investimentos que respondam a necessidades de natureza ambiental; 
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• Candidatura com investimentos que dêem resposta a necessidades de reestruturação setorial; 

• Nível de viabilidade económica do investimento e peso dos capitais próprios no ativo líquido da empresa. 

 
ESPECIFICIDADES DO  AVISO Nº 06/AÇÃO 3.3/2018 

 

PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  

A submissão de candidaturas poderá ser efectuada de 10 de Agosto de 2018 a 30 de Setembro de 2018 (17h). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL  

A dotação orçamental total do concurso acima descriminado é de 20 000 000€. 

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS  
As candidaturas devidamente submetidas são objecto de hierarquização por ordem decrescentes da pontuação 
obtida da Valia Global da Operação (VGO), que é calculado pelos seguintes critérios e ponderações: 

 
 

VGO=0.05ORG+0.10LOC+0.10PT+0.05EER+0.05IA+0.10IQ+0.10RS+0.05MP+0.10AF+0.30TIR 

 
 

a) Organização sectorial e empresarial (ORG) 

• Se a entidade promotora é uma OP reconhecida no setor de investimento - 10 Pontos 

• Se a entidade promotora é uma Cooperativa  - 10 Pontos 

• Intervenções relacionadas com processos de redimensionamento ou cooperação empresarial - 10 pontos 

• Empresas em que mais do que 50% da matéria prima provenha da própria empresa ou das explorações 

dos seu associados - 5 Pontos 

• Compromisso de obter reconhecimento como OP no sector de investimento - 5 pontos. 

 

b) Localização do Investimento (LOC) 

• Territórios de baixa densidade - 20 Pontos 

• Outras zonas desfavorecidas e outras zonas menos desenvolvidas - 10 Pontos 

• Outras Zonas - 0 Pontos 

 

c) Criação de Postos de Trabalho (PT) 

• Posto de trabalho criado por cada 300 mil euros de investimento (varia 0-20 pontos) 

 

d) Eficiência energética e energias renováveis (EER) 

• Investimentos específicos directamente associados à redução do consumo energético; 

• Investimentos associados à produção e consumo de energia renovável; 

Será ponderada a relevância de cada tipologia no Investimento total elegível (varia 0-20 pontos) 

 

e) Investimento com Impacto Ambiental Relevante (IA) 

• Investimentos específicos associados à gestão e tratamentos de efluentes e resíduos; 

• Outros investimentos não produtivos de caracter ambiental. 

Será ponderada a relevância de cada tipologia no Investimento total elegível (varia 0-20 pontos) 
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Data limite para adjudicações 4 semanas antes do fecho de cada fase.  
Os processos adjudicados à posteriori, poderão ficar para a fase seguinte. 

 

f) Inovação e Qualidade (IQ) 

• Operação que envolva um produto ou processo de produção patenteado novo no sector (quando o 

produto em causa tenha um impacto superior a 50% no acréscimo de proveitos) - 20 Pontos; 

• Operação que envolva um produto novo na empresa (quando o produto em causa tenha um impacto 

superior a 20% no acréscimo de proveitos, quando se trate de empresa já em actividade) - 15 Pontos; 

• Investimentos associados à participação da empresa num Grupo Operacional Registado - 10 Pontos; 

• Entidade com certificação Global GAP, certificação Norma ISSO 22000 ou certificação em normas 

associadas à exportação (BRC e IFS), ou compromisso de certificação - 5 Pontos 

 

g) Restruturação Sectorial (RS) 

Nos termos da RCM nº 55/2016, neste critério são pontuadas as candidaturas com investimentos no sector do 

leite de vaca, da seguinte forma: 

• Serão valorizadas as candidaturas com investimentos no CAE 10510 – Indústrias do leite e derivados, 

excluindo o leite cru como produto final, desde que o leite seja proveniente das espécies bovina, caprina e 

ovina - 20 Pontos 

 

h) Modo de Produção biológico e produto DOP/IGP (MP) 

• Operador submetido a controlo em Modo Produção Biológico ou DOP/IGP - 20 Pontos 

• Compromisso de submissão a controlo em MPB ou controlo DOP/IGP - 10 Pontos 

 

i) Autonomia Financeira (AF) 

• Autonomia Financeira superior a 20% 

Factor ponderado num intervalo de AF≥20% e AF>35% (varia 15-20 pontos) 

 

j) Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) 

• TIR superior ou igual a 1,5 - 20 Pontos 

 

As candidaturas que não obtenham um VGO superior ou igual a 10 pontos serão indeferidas. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Com base nas intenções de investimento e crescimento dos clientes, a Yunit ajuda a identificar o eventual enquadramento em 

sistemas de incentivos existentes a nível nacional, especialmente no Portugal 2020. 

Para receber informação detalhada sobre estes novos avisos ou para a análise 

do enquadramento do seu projeto, contacte-nos através do número 21 330 72 02 

ou do email contacto@yunit.pt. 

mailto:contacto@yunit.pt

